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 هقذهِ -1
 کٌٌذایدبد هی اعالػبت ٍ دادُ صهبًی ّش ثیؾ اص دس ػلش حبضش اًؼبًْب 

 ثؼیبس داسد قشاس هب اختیبس دس کِ اعالػبتی ٍاقغ دس .ػبصًذهی هٌتـش ٍآًشا
 ثِ ّویي دلیل، کشد. تحلیل ٍ تدضیِ ساآى کِ ثتَاى اػت آى اص ثیـتش

 سٍص ثِ اعالػبت سٍص صیبد حدن ایي کبسثش ثب هَسد ًظش هٌبثغ اًتخبة
 ایٌکِ ٍة خولِ داسد، اص هختلفی دالیل هؼئلِ ؿَد. ایي هی تشهـکل
 ثِ ّبی ٍة افضًٍی داسد. دادُ پیچیذُ اػت ٍ سؿذ سٍص ٍ ثضسگ خیلی

ثِ ػشػت دس  اًذاصُ لحبػ اص ثب ٍخَد ایٌکِ ٍة  تغییشًذ. حبل دس ػشػت

-هی سٍصثِ کٌذ ٍتغییش هی ثغَس هذاٍم آى اعالػبت اػت ٍ سؿذ حبل 
-ثخؾ اػت هوکي گشچِ هٌغقی ًذاسد. گًَِ ػبصهبًذّیٍة ّیچ .ؿَد

ٍة  دسکل اهب ػبصهبًذّی خَثی داؿتِ ثبؿٌذ ٍة اص ّبی کَچکی

 .یبفتِ داسدکبهال غیشػبخت ػبصهبًذّی

تٌْب اػت  هوکي ّشکبسثش داسد ٍ هتفبٍتی کبسثشاى ٍة ایٌْب ثش ػالٍُ

کبسثشاى آًالیي  ًتیدِ، ٍة سا هذًظش قشاس دّذ. دس اص کَچکی ثخؾ

خؼتدَ  هَتَسّبی .داسًذ هَسدًظش اعالػبت یبفتي دس صیبدی هـکالت

هَتَسّبی  اهب کٌٌذکوک هی هشتجظ اعالػبتی هٌبثغ یبفتي دس کبسثشاى ثِ

 اػت دس هوکي ػٌَاى یک ّؼتٌذ. صیبدی هـکالت داسای خؼتدَ
 ؿَد هَتَسهی ثبػث ٍخَد داؿتِ ثبؿذ کِ سا ػٌذ اىیب ّضاس كذّب

صیبدی سا ّوشاُ ًتبیچ خؼتدَ ثشگشداًذ.  غیشهشتجظ اػٌبد خؼتدَ

 ٍاثؼتِ ًظش هَسد ثِ ػٌَاى کبهال کِ اػٌبد اص تؼذاد صیبدی ّوچٌیي
اػت ٍخَد حبٍی آى هَضَع کلیذی کِ هوکي اػت کلوبت ّؼتٌذ

-ٍة غٌی ثشای هٌبثغ ٍة دس هَخَد اعالػبت ثبؿذ. هدوَػِ ًذاؿتِ 

 هٌبثغ خؼتدَ ٍ اػتخشاج دس تَاًذهی کِ آٍسًذثَخَد هی کبٍی
 .کوک کٌذ خؼتدَ هَتَسّبی ػولکشد ّوشاُ  ثْجَد دسثِ اعالػبتی

-هی کبٍیٍ ٍة کبٍیدادُ اخوبلی ثشسٍی ثشسػی اثتذا هقبلِ ایي دس
فشآیٌذ  ۳دس ثخؾ هقبلِ ثِ ایي كَست ػبصهبًذّی ؿذُ، . اداهِ پشداصین

کبٍی سا ثغَس ثٌذی ٍةعجقِ ۴کبٍی ؿشح دادُ ؿذُ اػت. دس ثخؾ ٍة

ّب، هْوتشیي سٍؿْب ٍپظٍّؾ ۷ٍ ۶، ۵خالكِ ثیبى کشدین ٍ دس ثخـْبی

خَاّین کبٍی هَسد ثشسػی قشاس اص گزؿتِ تب ثِ حبل دس ػِ ًبحیِ ٍة

 این.ًتیدِ گیشی سا اسائِ دادُ ۸ٍ دسپبیبى دس ثخؾ  داد
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. کبٍی سا ثکبس ثشدٍاطُ ٍة Etzioniثشای اٍلیي ثبس ۶۹۹۶دس ػبل 

Etzioni ِای ثیبى کشد کِ دسآى  اعالػبت سٍی ٍة ثِ اثتذا فشضی

-یبفتِ ثَدًذ ٍ ّوچٌیي عشح کلی صیشٍظبیف ٍةاًذاصُ کبفی ػبخت
کبٍی ثشای ّبی دادُاص تکٌیک Etzioniکبٍی کبٍی سا ثیبى ًوَد. ٍة

اػتفبدُ  WWW کـف ٍ اػتخشاج اعالػبت ثلَست خَدکبس اص اػٌبد 

-کبٍی ػِ ًَع کبٍؽ ٍخَد داسد ۺ دادُغَس کلی دس دادُث  (.۲)کشدهی
ّبی صیبدی دس هؼبئل ایي ػِ . چبلؾکبٍیٍ ٍة کبٍی،  هتيکبٍی

کبٍی اص ّبی تحقیقبت دادُیبفتِدػت (.۶)حَصُ تحقیقبتی ٍخَد داسد 

استجبط ّبی ًبدسػت دس حل ثؼضی اص هؼبئل اكلی تحقیقبت آهبسی 

کبٍی ثغَس ػوذُ ثب دادُ کٌذ. دادُخلَگیشی هیold age هبًٌذ هؼئلِ

کبٍی ثغَس یبفتِ دس یک پبیگبُ دادُ ػشٍکبس داسد دس حبلیکِ هتيػبخت

کبٍی دس هیبًِ ٍة یبفتِ ػشٍکبس داسد.ػوذُ ثب دادُ یب هتي غیشػبخت

 یبفتِ ػشٍکبس داسد.یبفتِ ٍیب غیشػبختػبختسد ٍ ثب دادُ ًیوِقشاس دا



-کبٍی ٍ یب هتيّبی دادُکبٍی خَاػتبس اػتفبدُ خالقبًِ اص تکٌیکٍة
ّبی ٍة اػتخشاج دادُ کبٍی اػت ٍ سٍیکشدّبی آى هـخق اػت.

                                                                                                                   (.۲)اػتدادُ کبٍی ٍپشٍطُ هذیشیتاًگیضتشیي ٍظبیف دادُیکی اص چبلؾ

کبٍی ۺ دادُ کبٍی اسائِ هی دّینکبٍی ٍ ٍةدس ایٌدب تؼبسیفی ثشای دادُ

ػجبست اػت اص اػتخشاج اعالػبت ٍ داًـی کِ ثشای افشاد ًبؿٌبختِ 

لقَُ سا اص تؼذاد صیبدی دادُ تلبدفی ًبکبهل ٍهجْن اص اػت ٍ داًؾ ثب

کبٍی کبٍی کبسثشدی اص تکٌَلَطی دادٍُة کٌذ.ثشًبهِ ّب اػتخشاج هی

اػت کِ الگَ ّبی ثبلقَُ، هفیذ ٍ ّوچٌیي اعالػبت پٌْبى اػٌبد ٍ 

ّبیی هبًٌذ کبٍی سٍی دادٍُة کٌذ.فؼبلیت ّبی ٍة سا اػتخشاج هی

کبسثش ٍ ّبیپشلیٌک هیبى  ػبت دػتشػیهحتَای كفحبت ٍة،اعال

ّبی راتی ثیي اؿیبء دادُ کٌذ ثشای دػتیبثی ثِ ٍیظگیكفحبت کبس هی

ٍ machine learning ،  inductive learningاص عشیق سٍؿْبی 

تحلیل آهبسی ثشای یبفتي الگَّبی ثبلقَُ ، خبلت ٍ اعالػبت ضوٌی 

   (.۳)کٌذکبٍی توشکض هی ّبی دادُهَسد اػتفبدُ دس سٍؽ
 

 کاٍی فزآیٌذ ٍب -3
کبٍی ثِ چْبس صیشٍظیفِ صیش تقؼین هیٍة Etzioniهغبثق ثب فشضیِ 

 ؿَدۺ
 

  ُهٌجغ کلکؼیَى داد 
 ُپیؾ پشداصؽ داد 
 َاکتـبف الگ 
 َتحلیل الگ 

 هٌبغ کلکسیَى دادُ -3-1
-سٍی فبیل دس اػتفبدُ ٍ کبٍؽ دادُ ٍة، ثیـتشیي تَخِ هٌبثغ دادُ ثش

سفتبس هالقبت  ،ٍة ثجت اػت. فبیلْبی ػشٍسٍةسٍی  ٍة، ۳ثجتّبی

کٌٌذ. فبیل کٌٌذگبى ٍة سا ثلَست خیلی ٍاضح ثجت ٍ ًگْذاسی هی

 اػت. server log ، agent log   ٍclient logٍة ؿبهل ثجتّبی
 

 پزداسش دادُ پیص  -3-2
ثِ ، افضًٍگی ٍ اثْبم سا داسد. ًبکبهل ثَدى هدوَػِ دادُ ثغَس کلی ٍیظگی

پشداصؽ هدوَػِ دادُ ، پیؾداًؾ ایي هٌظَس ثشای اػتخشاج هَثش

کبٍی فشاّن دادُسا ثشای تَاًذ دقت شداصؽ هیپپیؾ ضشٍسی اػت.

 تـخیق کبسثشاى، دادُ ؿبهل پبکؼبصی دادُ،پشداصؽ پیؾ ًوبیذ.

هؼیش هکول دػتیبثی ٍ تـخیق  ّبی کبسثش، sessionتـخیق 

 دّینۺسا ثغَس خالكِ ؿشح هیکِ دس اداهِ ّشیک  تشاکٌؾ اػت.

 ُثجتفبیلحزف دادُ افضًٍِ اص  ،ٍظیفِ اكلی پبکؼبصی داد-
ًذاسد ٍ ثِ حَصُ  استجبعی ی هفیذّبٍة اػت کِ ثِ دادُ

 .ؿَدهحذٍد هیاؿیبء دادُ 
 هٌظَس  ثبیذ ثؼذ اص پبکؼبصی دادُ اًدبم ؿَد. ،تـخیق کبسثش

کبسثش  تـخیق کبسثش اػت.ّش احشاصَّیت ،اص تـخیق کبسثش

، تکٌَلَطی ثجت کبسثش ٍ هفَْم تکٌَلَطی کَکیثب  هی تَاًذ

   گشدد.کبهل اکتـبفی قَاًیي 
  تـخیقsession اًدبم  "تـخیق کبسثش"ثشاػبع ،کبسثش

کبسثش ثِ چٌذ ثِ ّویي هٌظَس اعالػبت دػتشػی هی ؿَد.

 ،ػبدُ تشیي سٍؽ خذاگبًِ تقؼین هی ؿَد. sessionفشآیٌذ 

اگش ثبصُ صهبًی  .اػت time-outاػتفبدُ اص سٍیکشد تخویي 

ّبی كفحِ اص هقذاس هؼیٌی تدبٍص کٌذ، هیبى دسخَاػت

خذیذ سا آغبص کشدُ   sessionهبًٌذ ایي اػت کِ کبسثش یک

 اػت.
  ثذلیل اػتفبدُ گؼتشدُ اص تکٌَلَطیcashing  ٍ ِكفح

ثجت ّبیفبیل، هؼیش دػتشػی ثَػیلِ proxyػشٍسّبی 

کِ هوکي اػت ایي هؼیش ثجت  ؿَدػشٍس ًگْذاسی هیٍة

ًبکبهل، ثجت فبیلؿذُ هؼیش دػتشػی کبهل کبسثشاى ًجبؿذ. 

گزاسد. ثٌبثشایي اضبفِ سٍی الگَی دػتشػی کبسثشاى اثش هی

ثشدى هؼیش  ثب ثکبس کشدى هؼیش دػتشػی الصم ًیؼت ٍ

ػبیت ثشای تحلیل کول هی تَاى اص خَاف تَپَلَطی ٍةه

 تفبدُ کشد.كفحبت اػ
 ثشاػبع تـخیق  ،تـخیق تشاکٌؾsession  .کبسثش اػت

یف ٍظب ّبیخَاػتِّب سا هغبثق ثب ثِ ّویي هٌظَس تشاکٌؾ

 .کٌذکبٍی تقؼین یب تشکیت هیدادُ

 اکتطاف الگَ -3-3
ٍ داًؾ سا ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن  اکتـبف الگَ  اعالػبت  هَثش، خذیذ

اکتـبف  ثٌذی،ّب ؿبهل تحلیل دػتِایي سٍؽ کٌذ.کبٍؽ اػتخشاج هی

قَاًیي ٍاثؼتگی، اکتـبف الگَی تَالی، تحلیل خَؿِ ثٌذی ٍ هذلؼبصی 

 دّینۺٍاثؼتگی اػت. کِ دس اداهِ ّشیک سا ثغَس خالكِ ؿشح هی

  ٍُتحلیل دػتِ ثٌذی ، عجقِ ثٌذی گشٍُ ّب هغبثق ثب گش

ّبی اص پیؾ تؼشیف ؿذُ اػت ، کِ اػبػبً ًـبى دٌّذُ 

 کبسثش ثشای ایدبد گشٍُ کبسثشاى اػت. پشٍفبیل
 قَاًیي " اکتـبف قَاًیي ٍاثؼتگی، اػبػبً ثشای اػتخشاج

اص  اعالػبت دػتشػی دس فبیل ثجت پبیگبُ دادُ ٍة   "هشتجظ

ثشای ّب ثَػیلِ تحلیل پیًَذ ت پٌْبى دادٍُ یبفتي استجبعب

 ؿَد.دػتشػی کبسثشاى ثِ كفحبت ٍة  اػتفبدُ هی
  کٌذ کِ ساثغِ تَالی، اص هذلی اػتفبدُ هیاکتـبف الگَی

-تَالی صهبًی ثیي هدوَػِ هَسد تجبدل سا داسد. ثش سٍی فبیل
ّبی ثجت ػشٍس، هالقبت کشدى کبسثشاى ثلَست یک ػشی 

صهبًی گؼؼتِ اػت ٍ ایي تَالی ّب سٍی سفتبس کبسثشاى 

 تبثیشگزاس اػت.
 ِّبی دادُ ثب هـخلبت کبسثش یب آیتن ،ثٌذیتحلیل خَؿ

ی کبسثشاى یب کٌذ. ثشای هدوَػِثٌذی هیهـبثِ سا عجقِ

-لبت هـبثِ یکذیگش ًیض اػتفبدُ هیّبی دادُ ثب هـخآیتن
 ؿَد.



  ّذف اص هذلؼبصی ٍاثؼتگی، تَػؼِ هذلی اػت کِ هی تَاًذ

ٍاثؼتگی ّبی هْن ثیي هتغییشّبی هختلف دس حَصُ ٍة سا 

لیل ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ چبسچَثی ثشای تح کِؿشح دّذ 

سفتبس کبسثش فشاّن کٌذ اهب تَاًبیی ثبلقَُ پیـگَیی هلشف 

 هٌبثغ ٍة سا داسد.

 تحلیل الگَ -3-4
تحلیل الگَ اػبػبً ثشای اًتخبة الگَی هَسد ػالقِ دس هدوَػِ الگَّبی 

ؿَد. یبفتِ ؿذُ اػت کِ ثَػیلِ هذل الگَسیتن اکتـبف الگَ اًدبم هی

ٍ حبالت هَسد ًظش ٍ ػبختي ّذف یبفتي هذل ثباسصؿی هبًٌذ، قَاًیي 

 (.۳,۴)ساثظ گشافیکی کبسثش ثب اػتفبدُ اص تکٌیک ّبی ثلشی ػبصی اػت
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کبٍی ثشاػبع ایٌکِ کذام قؼوت اص ٍة هَسد ثشسػی اػت هی ٍة

   (.۴)تَاًذ دس ػِ ًبحیِ دػتِ ثٌذی ؿَد
 

 Web Content  Mining 
 Web Structure Mining 
 Web Usage Mining 

 Web Content Mining فشآیٌذ اػتخشاج اعالػبت هفیذ اص هحتَای

ذیَ ٍ یب سکَسد ّبی یاػٌبد ٍة اػت. کِ ؿبهل هتي، تلبٍیش، كذا، ٍ

ّبی پظٍّـی ّب هی ثبؿذ. فؼبلیتّب ٍ خذٍلیبفتِ هبًٌذ لیؼتػبخت

ّبیی اص قجیل ثبصیبثی اعالػبت دس ایي صهیٌِ ؿبهل اػتفبدُ اص سٍؽ

(IR)  پشداصؽ صثبى عجیؼی ٍ(NLP) .قؼوت اكلی کبس اػتخشاج  اػت

 -دس صهیٌِ پشداصؽ  تلَیش ٍ ثیٌبیی هبؿیي  -داًؾ اص تلبٍیش اػت 

سؿذ ػشیؼی  Web Content Miningاػتفبدُ اص ایي تکٌیک ّب دس 

 .(۵)ًذاسد

Web Structure Mining ِؿکل گشاف داسد کِ ػبختبس ػوَهی ث

-ّبی اتلبلّب ثؼٌَاى لجِّب ٍ اثشلیٌکى گشُّب ٍة ثؼٌَاؿبهل كفحِ
-هی Web Structure Miningدٌّذُ ثیي دٍ كفحِ هشتجظ اػت. 

 ۴)تَاًذ ثؼٌَاى فشآیٌذ اکتـبف اعالػبت ػبختبس ٍة دس ًظش گشفتِ ؿَد

,۵ ,۶). 

 
Web Usage Mining کبٍی ثشای ّبی دادُکبسثشدی اص تکٌیک

اکتـبف الگَی کبسثشد هَسد ًظش اص دادُ ٍة اػت. کِ ثشای دسک ًیبصّب ٍ 

 Web  ّبی تحت ٍة اػت. ًتبیحپبػخ دّی ثْتش ثِ ًیبصّبی ثشًبهِ
Usage Mining ّبی ثجت ػشٍس ؿبهل فبیلاص تؼبهل کبسثش ثب یک ٍة

دادُ یک یب چٌذ ػبیت ّبی پبیگبُّب ٍ تشاکٌؾclick streamٍة، 

-گشٍُدس ػِ فبص  Web Usage Mining .(۵)آیذثذػت هی هشتجظ،
 ثٌذی هی ؿَدۺ

 پشداصؽپیؾ 
 الگَاکتـبف 
 الگَتحلیل 

 
ی خبم اص هٌبثغ ٍة ٍ پشداصؽ، اٍلیي سٍیکشد ثشای ثبصیبثی دادُدس پیؾ

. دّذخبم سا تغییش ؿکل هی دادُ اػت. کِ ثغَس خَدکبس دادُپشداصؽ 

کٌذ ٍ اص دادُ، داًؾ سا کـف هیپشداصؽ اکتـبف الگَ، ثش عجق پیؾ

ّبی ٍ سٍال machine learningتکٌیک ّبی کـف داًؾ هبًٌذ 

کٌذ. تحلیل الگَ، فشآیٌذ ثؼذی اص اکتـبف الگَ کبٍی اػتفبدُ هیدادُ

کٌذ. ّوچٌیي چگًَگی اػت کِ كحت الگَ سا سٍی ٍة ثشسػی هی

ثشای اػتخشاج اعالػبت اص سٍی ًتبیح خؼتدَ سا ػبصی الگَ دس ٍة پیبدُ

 . (۴)کٌذ یب اػتخشاج داًؾ ثشسػی هی
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ثب اکتـبف اعالػبت یب داًؾ هفیذ Web Content Mining هقبدیش 

  Margaret H. Dunhamآیذ.اص سٍی هحتَای كفحِ ٍة ثذػت هی

اص سٍی اػوبل اًدبم ؿذُ ثَػیلِ   Web Content Miningثیبى کشد

کبٍی تَاًذ گؼتشؽ یبثذ. تَػؼِ اخیش دادُهَتَسّبی خؼتدَی پبیِ هی

گیشد کِ ؿبهل ٍػیؼی اص هٌبثغ ٍة سا دسثش هیی هحذٍدُای چٌذ سػبًِ

تفؼیش تلبٍیش سٍی ٍة  اص آًدب کِ .(۶)ذیَ ٍ غیشُ اػتیتلَیش، كذا، ٍ

ثغَس ػبدی هوکي ًیؼت ٍ ّوچٌیي تلبٍیش ٍة ثذلیل صیبد ثَدى 

فشد ثَدى ادساک ثـش، ثب اػتفبدُ اص هٌحلشثِ هفبّین دس ػکغ ٍ

دسک کبسثشاى هختلف اص یک  ؿًَذ.گش هؼٌبیی ثخَثی تفؼیش ًویتَكیف

ّن اػت. ایي هؼبئل ثِ کبسثشدّبی  اثضاس ثبصیبثی  تلَیش ثٌذست هـبثِ

ّبی ػٌتی هجتٌی ثش تلَیش هجتٌی ثش کلوبت کلیذی ٍ ّوچٌیي سٍؽ

 تَاًٌذ اًدبم دٌّذ،هتي کِ ػول ػٌگیي ثبسگزاسی تلبٍیش سا ًوی

  ۴ؿَد. ثٌبثشایي هفَْم  ثبصیبثی تلَیش هجتٌی ثش هحتَا هحذٍد هی

              ابرلینک      

 سند وب

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  فزآیٌذ کاٍش کاربزد ٍب ( ۲ضکل )
 

 پبکؼبصی
 دادُ

 الگَّبی کبسثشد

 سرور فایل ثبت 

 ایتداده س

 پیؾ
پشداصؽ 

 دادُ
 

 کبٍیدادُ



(CBIR) ثَخَد آهذ. ثبصیبثی تلَیش هجتٌی ثش هحتَا(CBIR )   تالؽ

دس پبیگبُ دادُ سا گزاسی یب تفؼیش تلبٍیش هی کٌذ تب فشآیٌذ ؿبخق

تلَیش ثغَس خَدکبس اًدبم دّذ. ثبصیبثی تلَیش هجتٌی ثش هحتَا 

(CBIR) ؿکل ٍ ثبفت ثشای لبٍیش هبًٌذ سًگاص هحتَای ثلشی ت ،

ایي هفبّین ثب  گزاسی تلَیش اػتفبدُ هی ًوبیذ.ًوبیؾ ٍ ؿبخق

دادُ ٍ دس پبیگبُ ؿذُ اػتفبدُ اص ثشداسّبی ٍیظگی چٌذثؼذی اػتخشاج

ٍخَ ٍسٍدی ثشای اًذ. ٍقتی تلَیشی ثؼٌَاى پشعگزاسی ؿذُؿبخق

ؿًَذ ٍ ػتخشاج هیؿَد. ثشداسّبی ٍیظگی اثبصیبثی اعالػبت دادُ هی

ػپغ تلبٍیش ثب ثشداسّبی ٍیظگی هـبثِ، اص پبیگبُ دادُ ثَػیلِ هقبیؼِ 

گزاسی سٍؽ هَثشی ثشای ثبصیبثی تلبٍیش ؿًَذ. عشح ؿبخقثبصیبثی هی

گزاسی تلبٍیش خؼتِ دس ٍاقغ ػالهت کٌذ.دادُ سا فشاّن هیاص پبیگبُ

شسػی ایي کٌٌذُ ٍ پشّضیٌِ اػت ٍ ساُ حل هٌبػجی ًیؼت. ثشای ث

عشح  اًتـبس کلوبت کلیذی پیـشفتِ آهبسی سا   H.J.Zahangهؼئلِ، 

-کِ چبسچَثی ثشای تفؼیش خَدکبس تلبٍیش دسٍى پبیگبُ پیـٌْبد داد.
اػت. ثغَس هؼوَل هَتَسّبی خؼتدَ دقت کوی دس پبػخ ثِ  ّبدادُ

هفیذ سا ت ثؼیبسی اص كفحبت ٍة غیشٍخَ داسًذ ٍ هوکي اػپشع

 ٍ ثؼضی اص كفحبت خیلی هْن سا ًبدیذُ ثگیشًذ.ثبصیبثی کٌٌذ 

Ricardo Campos ِثٌذی ٍّوکبساى هـکالت ػلؼلِ هشاتت خَؿ

 WISEسا کِ  meta-searchٍة سا هغبلؼِ کشدًذ ٍ هؼوبسی هَتَس 

ًبهیذُ ؿذ پیـٌْبد دادًذ کِ ثغَس خَدکبس خَؿِ ّبیی اص كفحبت ٍة 

ّب . ایي خَؿِداؿت سا دسثش ٍخَهفَْم پشع هشتجظ هی ػبخت ٍ

هْذی حؼیٌی ٍ حؼي  ػپغ ثغَس ػلؼلِ هشاتجی ػبصهبى یبفتٌذ.

-خذیذ ثشای یک ٍة Query-URL co-clusteringاثَالحؼٌی یک 
ػبیت پیـٌْبد دادًذ کِ ثشای اسصیبثی هؼوبسی اعالػبت ٍ ػبختبس لیٌک 

ّبی هشتجظ دس  URLٍخَّب ٍ هفیذ اػت. دس هشحلِ اٍل توبم پشع

ؿًَذ ٍ ثؼٌَاى یک ٍخَ گشدآٍسی هیثجت پشعفبیل ٍة ػبیت خبف اص

 گشاف دٍ ثخـی،کِ یک عشف آى ثشای خؼتدَّب ٍ یک عشف آى ثشای 

URLثٌذی ثذٍى ی ثؼذ یک خَؿِ. دس هشحلِؿَداسائِ هی ّب اػت

ّب ثغَس ّوضهبى ثکبس URLٍخَّب ٍ خَؿِ ی پشعهحتَا ثشای خَؿِ

گیشی اعالػبت، اًذاصُػپغ دس هشحلِ آخش ثشاػبع  ؿَد.گشفتِ هی

تشتیت ثشای اسصیبثی ػبختبس لیٌک ٍخَّب ثِّب ٍ پشع  URLّبیخَؿِ

 هؼوَلی ٍة اص ٍظبیف ثبصیبثی هحتَا ذ.سًٍهیٍ هؼوبسی اعالػبت ثکبس 

ًیبص ثِ تَػؼِ اثضاس خَدکبس ٍ هَسد ًظش کبسثش، ثشای اسائِ اعالػبت  ٍاػت 

اص  ثب اػتفبدُ Web Content Miningٍ ثْجَد ًتبیح هـخق 

ضَع اهشٍصُ چبلؾ ایي هَ .ّبی افضًٍِ داسدحزف لیٌک تـخیق ٍ

 (.۷,۲)کبٍی اػتاكلی تحقیقبت ٍة
 

Web Structure Mining ۶-  
هذلؼبصی ػبختبس  ٍ اص کـفWeb Structure Mining  هقبدیش

اثضاس ثبصیبثی اعالػبت ٍة تٌْب اص هتي هَخَد  آیذ.لیٌک ٍة ثذػت هی

ّبی اص اعالػبت هفیذ دسٍى لیٌک کٌذ ٍاػتفبدُ هی دس كفحبت ٍة

ایدبد  Web Structure Miningاّذاف  کٌذ.پَؿی هیٍة چـن

 ّب ٍ كفحبت ٍة اػت.ػبیتػبختبس خالكِ ثشای ٍة

 سٍی اعالػبت لیٌک اػت. Web Structure Miningتوشکضاكلی

 Kelenberg ًبم داسد. HITS الگَسیتن اكلی ثشای تحلیل اثش لیٌک

)كفحبتی کِ ثِ كفحبت صیبدی اسخبع هی کٌٌذ( ٍ  ّبhubهفَْم 

authoritie ِّب ) كفحبتی کِ  هَسد اسخبع كفحبت صیبدی قشاس گشفت

تخشاج اعالػبت اٍ هدوَػِ اثضاس الگَسیتوی ثشای اػ .سا هؼشفی کشد اًذ(

هؼئلِ اكلی ایدبد چبسچَثی ثشای  کشد.اص ػبختبسّبی لیٌک ایدبد 

سد خؼتدَ اص عشیق اکتـبف اعالػبت هؼتجش هٌبثغ پبالیؾ هجبحث هَ

ثیبى کشد کِ ٍة هوکي اػت ثؼٌَاى گشاف  Furnkaranz اػت.

-ّبی آى اثش لیٌکّبی آى اػٌبد ٍة ٍ لجِگشُداس ثٌظش ثشػذ کِ خْت
َد ػولکشد اػتفبدُ اص ػبختبس گشاف ثشای ثْج(.  ۶)ّبی ثیي اػٌبد اػت

یبسی اص هَتَسّبی خؼتدَ اص ؼثٌذی اػت. ثثبصیبثی ٍ دقت دس دػتِ

 اػتفبدُ هی ًوبیٌذ. ٍخَگشاف دس ستجِ ثٌذی ًتبیح پشعّبی ٍیظگی

سؿذ هؼتوش دس اًذاصُ ٍ اػتفبدُ اص ایٌتشًت هـکالتی دس خؼتدَی 

كفحِ پَستبل یک ٍة Fang  ٍ Shengاعالػبت ثَخَد آٍسدُ اػت. 

اثشثخـی  ٍسی،ّب ػؼی کشدًذ حذاکثش ثْشُآى شدًذ.ػبیت سا عشاحی ک

ػبیت ثب اًتخبة تؼذاد هحذٍدی اثش لیٌک کبسثشد اص كفحِ پَستبل ٍة ٍ

یک ّب ثشاػبع سٍاثظ هیبى اثش لیٌک ٍ ٌذاص هدوَػِ ثضسگ داؿتِ ثبؿ

 linkدًذ کِ داثشای اًتخبة اثشلیٌک پیـٌْبد  ایهکبؿفِسٍیکشد 
selector .آًشا ثدبی خَؿِ ثٌذی الگَی ًبٍثشی کبسثشاى، کِ  ًبم گشفت

 Nacim  Fateh   ثب فبكلِ اقلیذػی اًذاصُ گیشی هی ًوبیٌذ.
Chikhiٍ اسصی ثیي ًـبى دادًذ کِ ّن ّوکبساىHITS ٍ لیل تح

آًْب ثب  ای ثشای کبّؾ اثؼبد اػت.تکٌیک ؿٌبختِ ؿذُ Tاخضای اكلی

ػبختبسّبی  (DRTS)هختلف  ۵ّبی کبّؾ اثؼبداػتفبدُ اص تکٌیک

چْبس ّوچٌیي  کٌٌذ.ٍة ثشسػی هی ّبیاثشلیٌک ضوٌی پٌْبى سا دس

 Webصیش سا کِ ثشای ٍظبیف  (DRTS)تکٌیک کبّؾ اثؼبد 
Structure Mining .تحلیل اخضای اكلی  اػت هقبیؼِ هی کٌٌذ

(PCA)  هبتشیغ فبکتَسگیشی غیش هٌفی ،(NMF) تحلیل اخضای ،

ّب آًْب سٍی هدوَػِ دادُ .(RP)ٍ پشٍطُ تلبدفی  (ICA)هؼتقل 

ًـبى دادًذ کِ هبتشیغ فبکتَسگیشی غیشهٌفی  اًدبم دادًذ ٍآصهبیؾ 

(NMF)  ِسٍیکشد اهیذ ثخـی ثشای تحلیل ػبختبس ٍة اػت ٍ ًؼجت ث

، اثش لیٌک ّب داسد. ػالٍُ ثش ستجِ ثٌذی خؼتدَ سٍؿْبی دیگش ثشتشی

ّوچٌیي ثشای یبفتي اختوبػبت ٍة هفیذ ّؼتٌذ. یک اختوبع ٍة 

ِ سٍی یک هَضَع یب هغلت خبف هدوَػِ ای اص كفحبت ٍة اػت ک

 (.۷,۲)توشکض داسد
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سفتبسکبسثش دس تؼبهل ثب دسک اص عشیق  Web Usage Miningهقبدیش 

ثذػت آٍسدى  یکی اص اّذاف آى آیذ.ػبیت ثذػت هیٍة یب ٍة

ػبیت یب تغجیق ثْتش دسخَاػت اعالػبتی اػت کِ ثِ ػبصهبًذّی ٍة

ّبی ًَػی اص کبٍؽ Web Usage Mining هذل کبسثش کوک کٌذ.

ّذف آى گشفتي اعالػبت دػتشػی کبسثشاى اص  ػشٍس اػت.ثجت  یلفب

 تَاًٌذ کبهالًکِ هیاػت ّبیی ّبی ثجت ثشای ػبخت ػبیتفبیل

کِ خذهبت ثْتش ثِ  ّبی کبسثشاى تغجیق دٌّذ،خَدؿبى سا ثب دسخَاػت



سا دس پی داسًذ. تؼذاد صیبدی اثضاس   کبسثشاى ٍ هضایبی اقتلبدی ثیـتش

 ثجتدس فبیلؿذُ  رخیشٍُة ثشای اػتخشاج ػَاثق ثجت یلفبتحلیل 

فبیل ثجت ؿذُ  رخیشُهحتَیبت  كفحبت ٍة دس دػتشع قشاس داسد.

ایي قجیل اص ، صهبى ٍ IPآدسع  ،URLاعالػبت هفیذ صیبدی اص قجیل 

ثجت کوک ثِ فبیلاکتـبف ٍ تحلیل اعالػبت  اعالػبت سا داساػت.

-تش، كفحبت ٍة هحجَة تش ٍ غیشُ  هیگبى ثبلقَُکٌٌذ یبفتي هلشف
ػبیت ثشای دػتشػی ػشیؼتش ٍ  کِ هی تَاًذ دس ػبصهبًذّی ٍة .کٌذ

تش هلشف کٌٌذگبى، استقبء ٍ ساّجشی، خزة تجلیغبت ثیـتش ساحت

 ػبیت هَثش ثبؿذ.ًظبست هَثش ثش ٍة ٍّبی َّؿوٌذ ثَػیلِ آگْی

ػشٍسّب  proxy، ػشٍسّبّبی هَسد اػتفبدُ ثشای کبٍؽ ٍةثیـتش دادُ

ّبی توبم آًْب دادُ کِ ؿًَذیب ػشٍسّبی پبیگبُ دادُ خوغ آٍسی هی

noisy .کبٍی ثِ ٍةچَى  ّؼتٌذnoise  ثٌبثشایي حؼبع اػت

 ٍ J.Srivastava. اػت ضشٍسیدس ایٌدب سٍؿْبی پبکؼبصی دادُ 
R.Cooley  پیؾ پشداصؽ دادُ سا دس چٌذ صیش ٍظیفِ دػتِ ثٌذی

 ًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ دػت یبفتٌذ کِدّب سا ثشسػی کشآى ػپغ ٍ ًذًوَد

گزس ی تـخیق الگَی ای ثبؿذ کِ اخبصُداصؽ ثبیذ دادُپشپیؾ حبكل

-ّب click stream  ٍ ّبsession، ّبpage viewثلَست کبسثش سا 
تَخِ خبف ّؼتٌذ صیشا آًْب اخبصُ ّب هَسد  click streamذّذ.ث

ّبی هبسکَف کبسثشد هذل ٌذ.دّیق الگَّبی ًبٍثشی کبسثشاى سا هیتـخ

ّب ػبیتسفتبسّبی ًبٍثشی کبسثشاى دس ٍةای ثشای هذل کشدى گؼتشدُ

دس اکتـبف داًؾ ػالٍُ ثش دادُ  Web Usage Miningکیفیت  .داسًذ

ٍ ّوکبساًؾ دس  Yu-Hui Taoداسد. ثؼتگی  ًیض الگَسیتنثِ 

تحقیقبتی کِ اًدبم دادًذ یک هٌجغ دادُ خذیذ کـف کشدًذ ٍ آًشا 

ًبهیذًذکِ ثشای ثْجَد اثش ثخـی  (IBD) ۶ثشسػی تؼوذی دادُ

ثٌذی اص یک عجقِ  IBDاػت. Web Usage Miningکبسثشدّبی 

کِ  اػت save as یب ،copy ،scrollػولیبت ثشسػی آًالیي، اص قجیل 

ّب ثشای ؿًَذ. دس ًتیدِ، اّذاف پظٍّؾگْذاسی ًویً ثجتّبی دس فبیل

ّبٍ آصهبیؾ ّب دس هٌدش ثِ قجَل آػبى پظٍّؾ IBDایدبد دسک پبیِ 

Web Usage Mining تؼذادی الگَسیتن  ؿَد. اخیشاًهیWeb 
Usage Mining .ثشای کبٍؽ سفتبس ًبٍثشی کبسثش پیـٌْبد ؿذُ اػت 

ّبی خَؿِ ثٌذی هَسد یکی اص اثتذایی تشیي سٍؽ "سٍؽ تفکیک"

گش  ّبی تَكیِػیؼتن .اػت Web Usage Miningاػتفبدُ دس 

ػبیت ّب خیلی ّذایت کبسثش ثِ كفحبت هقلذ دس ٍةهجتٌی ثش ٍة، دس 

 Web Usage Miningگش ّبی تَكیِؿًَذ. ػیؼتنهفیذ ٍاقغ هی

. پیؾ ًذاپیـٌْبد ؿذُ ثشای پیـگَیی قلذ سفتبسّبی ًبٍثشی کبسثشاى

 click stream ثیٌی قلذ ٍتغییش حبلت کبسثش دس آیٌذُ ثشاػبع دادُ 

یک هذل ثشای  ٍ ّوکبساى M.Jalali   ٍN.Mustaphaکبسثش اػت.

تَػؼِ  Web Usage Miningپیـگَیی آًالیي اص عشیق ػیؼتن 

ٍ سٍیکشدی ثشای عجقِ ثٌذی الگَّبی ًبٍثشی کبسثش ثشای (  ۸) دادًذ

 (.۷,۲ )س آیٌذُ پیـٌْبد دادًذپیـگَیی قلذ کبسثش د
 

 ًتیدِ گیشی -۸

ّبی اًدبم ؿذُ دس صهیٌِ    آٍسی دسثبسُ پظٍّؾدس ایي هقبلِ یک خوغ

کبٍی دس کِ ثشپبیِ ػِ ًَع ٍة این.کبٍی دسگزؿتِ ٍ حبل اسائِ کشدٍُة

WWW  .کبٍی سا دس چْبس صیشٍظیفِ ؿشح ّوچٌیي فشآیٌذ ٍةاػت

-یبفتِ یب غیشػبختػبختػوذُ ًیوِثغَسی ٍة دادُ دادُ ؿذُ اػت.
کِ ثِ دلیل ًبّوگًَی ٍ ثذٍى ػبختبس ثَدى دادُ ٍة، کـف  یبفتِ اػت.

اهشٍصُ  تحقیقبت اػت. ّبی صیبدی دسخَدکبس اعالػبت داسای چبلؾ

 کبٍی ًبحیِ پشثوشی ثشای پظٍّؾ اػت.ٍة
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